
Cutremur de 4 grade 
în Buzău

Un cutremur de 4 grade pe scara Richter
s-a produs vineri dimineaţă, la ora 9.24, în
judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, potrivit
Institutului Naţional pentru Fizica Pământului
(INFP). Seismul s-a produs la o adâncime de
125 de kilometri. Cele mai apropiate oraşe de
epicentrul său sunt Covasna (38 km),Vălenii de
Munte (48 km), Săcele (53 km),Târgu Secuiesc
(54 km) şi Râmnicu Sărat (56 km).

Transport ilegal 
de motorină

Inspectorii vamali din cadrul Direcţiei
Regionale Vamale (DRV) Galaţi au interceptat,
joi după-amiază, un transport ilegal de 1.000
de litri de motorină. Oficialii DRV Galați spun
că o echipă de control, aflată în misiune în
judeţul Constanţa, a oprit în trafic, la ieşirea din
orașul Ovidiu, o autoutilitară marca
Volkswagen, aparţinând unei societăţi
comerciale din
Tulcea, care
transporta
1.000 de litri
de motorină. În
urma
verificărilor,
inspectorii
vamali au
constatat că
șoferul nu
avea
documente
fiscale pentru
combustibilul
evaluat la suma totală de 6.200 de lei. Conform
legislaţiei în vigoare, reprezentanţii autorităţii
vamale au confiscat motorina şi au amendat
firma în cauză cu 20.000 de lei. (F.C.)

Braconier prins pe lacul
Trei Iezere

În timpul unei misiuni pentru combaterea
braconajului, polițiștii de frontieră au prins un
bărbat care pescuia folosind 16 plase
monofilament. Oficialii Gărzii de Costă spun că,
joi dimineață, oamenii legii au depistat în zona
lacului Trei Iezere un bărbat de 34 de ani, din
Tulcea, într-o ambarcaţiune din fibră de sticlă,
cu motor. Anchetatorii au găsit în barcă 16
plase tip monofilament, în lungime totală de
670 de metri, dar şi 58 de kilograme de caras,
lin, somn şi roşioară. Peștele a fost predat spre
valorificare unei societăţi comerciale de profil,
iar ambarcațiunea, motorul şi plasele au fost
confiscate. Totodată, bărbatului i-au fost
întocmite actele de cercetare penală sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere şi
utilizare a uneltelor de plasă de tip
monofilament. (F.C.)

Turist prădat de o fată 
de 15 ani

Aveți grijă lângă cine vă așezați cearșaful
pe plajă sau cine se află pe șezlongul alăturat!
Și asta pentru că nu toți cei care ajung pe
litoral vin aici pentru a se bucura de soare și a

se relaxa. Un turist din București a simțit, joi,
pe propria piele ce înseamnă un moment de
neatenție. El a cerut ajutorul polițiștilor din
stațiunea Mamaia, spunând că i-a fost furată
pe plajă o borsetă în care avea acte, un telefon
mobil și bani. Păgubitul le-a povestit oamenilor
legii că totul s-a întâmplat în doar câteva clipe
de neatenție. În urma investigațiilor efectuate,
polițiștii au reținut, la scurt timp, o adolescentă
de 15 ani, din Constanța, în zona hotelului
Neptun. Oamenii legii spun că minora a comis
furtul ajutată de încă o fată de 15 ani, din
Constanța. (F.C.)
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Marian Căpățână,
intermediarul mitei
plătite lui Mircea

Băsescu de familia lui Sandu
Anghel, zis Bercea Mondial,
pentru eliberarea acestuia din
pușcărie, a apărut vineri, din
nou, în fața magistraților
constănțeni, cerând să fie trimis
în arest la domiciliu. Încarcerat

la Penitenciarul Poarta Albă,
Căpățână a fost adus dimineață
la Palatul de Justiție, pentru a-și
susține cauza în fața
judecătorilor. Ședința s-a
desfășurat, ca și până acum, cu
ușile închise. Speranțele fostului
președinte al PDL Drăgănești-
Olt s-au năruit, însă, după doar
câteva ore, când Curtea de Apel

Constanța a dispus ca
acesta să rămână în
arest preventiv, sub
acuzația de complicitate
la trafic de influență.
Decizia este definitivă!
Rechizitoriul prin care
Mircea Băsescu și
Marian Căpățână au
fost trimiși în judecată
de procurorii Direcției
Naționale Anticorupție
(DNA) arată că, în
perioada 20 februarie
2011 - 22 februarie
2012, Mircea Băsescu
a primit 250.000 de
euro de la Florin
Anghel, fiul lui Bercea
Mondial, prin
intermediul fostului
președinte al PDL
Drăgănești-Olt, Marian

Căpățână, lăsând să se
creadă „că are influență asupra
magistraților și că poate obține
o situație favorabilă pentru tatăl
denunțătorului: fie condamnarea
la o pedeapsă mai mică, fie
punerea în libertate”, după cum
se arată într-un comunicat de
presă remis de DNA. Ulterior,
pentru că Bercea Mondial,

arestat după ce și-a înjunghiat
un nepot, nu a scăpat din
pușcărie, Florin Anghel i-a mai
dat lui Căpățână 350.000 de
euro, în același scop. Procurorii
spun că intermediarul șpăgii a
considerat că ultima sumă
primită i se cuvine, deoarece „a
mijlocit remiterea banilor”. 

n BAnI ÎnApOIAțI n
„După pronunțarea hotărârii de
condamnare (n.r. - a lui Bercea
Mondial) din data de
22.02.2012, având în vedere
durata pedepselor cu
închisoarea aplicate, mult mai
mari decât cele promise de
inculpatul Băsescu Mircea,
denunțătorul și membrii familiei
sale au pretins restituirea
banilor dați inculpaților. În acest
sens, până la data de
26.02.2012, inculpatul Băsescu
Mircea a restituit suma de
280.000 de dolari. Ulterior, au
mai fost restituite diferite alte
sume de către inculpatul
Căpățână Marian Adrian”, mai
arată procurorii în documentul
citat.

Cristina CArApCeA
cristina.carapcea@telegrafonline.ro

marian Căpățână nu iese din arest!

LA mănăsTIreA „sF. DIOnIsIe exIguuL”

Prima zi de toamnă
reprezintă începutul anului
bisericesc și sărbătoarea
Sfântului dobrogean Dionisie
Exiguul, cel căruia îi datorăm
împărțirea timpului în două
mari perioade, înainte și
după Hristos. În județul
Constanța, în apropierea
comunei Târgușor (Peștera
Liliecilor), este un schit
închinat Sfântului Dionisie
Exiguul. Cu prilejul serbării
hramului, luni, 1 septembrie,
începând cu ora 8.00, IPS
Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, va oficia Sfânta
Liturghie și va sfinți o troiță
la acest așezământ
monahal. Printre sfinții
dobrogeni, istoria
bisericească consemnează
prezenţa Cuviosului Dionisie
Exiguul, monah cu

preocupări cărturăreşti şi
iniţiatorul cronologiei
creştine. Sfântul Cuvios
Dionisie Exiguul (cel Mic sau
Smerit) s-a născut în Scythia
Minor între anii 460-470 şi a
murit în Italia, la Vivarium, pe
la 545-550. Cercetătorii l-au
numit fie „erudit daco-
roman”, fie „Dionisie
Romanul, o podoabă a
Bisericii noastre
strămoşeşti”. S-a format în
şcolile şi mănăstirile din
Dobrogea, apoi, interesat de
mediul monahal răsăritean, a
mers în Orient, ajungând la
Constantinopol. Chemat de
Papa Ghelasie, care avea
nevoie de traducători din
limba greacă în limba latină,
spre sfârșitul anului 496 s-a
îndreptat spre Roma,
rămânând în Italia până la

sfârşitul vieţii. Este inițiatorul
calculării erei creştine, adică
al numărării anilor de la
naşterea Mântuitorului Iisus
Hristos. Dionisie Exiguul a
tradus din greacă în latină
canoanele primelor patru
sinoade ecumenice - Niceea,
Constantinopol, Efes şi
Calcedon - şi ale unor
sinoade locale. Cuviosul
Dionisie Exiguul, părintele
erei creştine şi al dreptului
bisericesc, a fost canonizat
de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române în şedinţa
din 8-9 iulie 2008, cu data de
prăznuire 1 septembrie. 

Proclamarea locală a
canonizării a avut loc în data
2 noiembrie 2008, la
Catedrala arhiepiscopală
„Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” din Constanţa.

Începutul anului bisericesc

Icoana Sfântului dobrogean Dionisie Exiguul

OperAțIuneA „FABrIKA“

Procurorii Direcției de
Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și
Terorism (DIICOT) - Serviciul
Teritorial București, împreună
cu ofițerii Brigăzii de
Combatere a Criminalității
Organizate București, au
finalizat investigațiile în
cadrul operaţiunii „FABRIKA“.
Dosarul vizează activitatea
unei importante reţele de
trafic de droguri. Anchetatorii
spun că, în perioada 2013-
2014, patru suspecți s-au
folosit de două societăţi
comerciale, precum şi de
patru site-uri pentru a
distribui seminţe de canabis,
nutrienţi şi echipamente
specifice înfiinţării și
dezvoltării culturilor indoor și
outdoor de marijuana. În
prima etapă, oamenii legii au
avut ca misiune identificarea
şi descoperirea culturilor

indoor înfiinţate şi întreţinute
de persoane care au
procurat substanţele,
seminţele şi echipamentele
necesare de la cele două
societăţi comerciale. Astfel,
au fost descoperite 14 culturi
indoor, în Bucureşti şi în
judeţele Dolj şi Teleorman,
cu 990 de plante de canabis,
respectiv 125 kg de masă
vegetală, precum şi 41,5 kg
de canabis pregătit pentru
vânzare. Operaţiunea a fost
finalizată în data de 7
august, cu trei percheziţii
domiciliare la adresele la
care funcţionau cele trei
puncte de lucru ale
societăţilor comerciale.
Anchetatorii au descoperit
aici peste 29.000 de seminţe
de marijuana, în valoare de
1.020.000 de lei,
echipamente specifice, în
valoare de peste 650.000 de

lei, dar și 1.180 de euro și
9.155 de lei. Mai mult, în
timpul perchezițiilor, au fost
reținute și mai multe
persoane care îşi procurau

produse de la societăţile
respective.

Florin CICAL
florin.cical@telegrafonline.ro

14 culturi de canabis găsite de procurorii DIICOT!


